VW Golf Edition Comfortline 1,5 TSI BM ACT DS7 130k
Model: BQ13GLE2

Kom. č.: 421 895 / int. č.: 35-004

Termín dodania: Ihneď

Technické údaje
Motor:

4-valcový benzínový motor

Výkon kW / PS:

Prevodovka:

6 - stupňová automatická DSG

Zrýchlenie z 0 - 100 km/h (s):

96 / 130

Hmotnosť celková/užitočná (kg):

1.810 / 488

Max.krútiaci moment (Nm pri ot/min ):

200 / 1.400 - 4.000

Dĺžka vozidla/šírka + zrkadlá (mm):

4.258 / 1.790 + 2.027

Max. rýchlosť (km/h):

210

Číslo karosérie:

WVWZZZAUZKW089377

Spotreba paliva (kombinovaná) (l):

4,8

Farba interiéru:

TW - čierna titan

Objem batožinového priestoru (l):

380 - 1.270

Farba vozidla:

G2G2 - červená tornado

Emisie CO2, g/km:

110

Stav najazdených km:

5 km

Počet miest:

5-miestne

9,1
-1

Výbava Comfortline
Airbag vodiča, spolujazdca s deaktiváciou, bočné airbagy vpredu,

3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu

hlavové airbagy vpredu a vzadu

výškovo nastaviteľné

Kolenný airbag vodiča

Osvetlenie interiéru vpredu a vzadu so stmavením a oneskorením

ESC, ABS s EBV, ASR, EDS, MSR, asistent rozjazdu do kopca

vypnutia, 2 lampy na čítanie vpredu a 2 lampy vzadu

Elektronická parkovacia brzda s funkciou AUTO-HOLD

Make-up zrkadielka v slnečných clonách osvetlené

Elektronická uzávierka diferenciálu XDS

Odkladacia schránka v strope uzatvárateľná

"Pedestrian Recognition" - asistent rozpoznávania kolízie s chodcom s

2 držiaky na poháre vpredu

funkciou núdzového brzdenia

Dekoratívny obklad "Polar Night Black" na prístrojovej doske a

"Front Assist" a "City Brake" - systém na sledovanie diania pred

stredovej konzole

vozidlom a systém núdzového brzdenia

Dekoratívny obklad "Dark Metal brúsený" na obložení dverí a

Multikolízna brzda

pred spolujazdcom

Imobilizér

Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné

Adaptívny tempomat ACC (do 210 km/h) - automatické udržiavanie

Odkladacie priestory vo dverách vpredu a vzadu, držiaky na

vzdialenosti od vpredu idúceho vozidla

1,5l fľaše vo dverách vpredu, odkladacia schránka v strope

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2 sklápacie kľúče

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu,

Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti

2 ventilačné otvory vzadu

na rýchlosti

Kryt a osvetlenie batožinového priestoru

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Závesné háky v batožinovom priestore

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant a kožená radiaca páka

Odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel

Palubný počítač "Plus"

Otvor na dlhé predmety v operadle zadných sedadiel,

Systém rozpoznania únavy vodiča

stredová opierka rúk vzadu s 2 držiakmi na nápoje

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

Fajčiarska výbava

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, na vodičovej

Start-Stop System s rekuperáciou brzdnej energie

strane asferické

Kontrola stavu tlaku v pneumatikách

Rádio "Composition Colour", 6,5" farebný dotykový displej,

Denné LED svetlá

slot na SD-kartu, 8 reproduktorov vpredu a vzadu

LED zadné svetlá

Komfortné sedadlá vpredu, poťah látka "Zoom"

Hmlové svetlá s odbočovacou funkciou

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s

Determálne sklá

bedrovými opierkami vpredu

Bočné smerovky integrované vo vonkajších spätných zrkadlách

Predné hlavové opierky bezpečnostne optimalizované, 3 hlavové opierky

Nárazníky, kryty vonkajších spätných zrkadiel a kľučky vo

sedadiel vzadu

farbe karosérie

ISOFIX systém na uchytenie 2 detských sedačiek na zadných sedadlách

Mriežka chladiča s chrómovou lištou

Dojazdová oceľová rezerva, náradie a zdvihák

12V zásuvka v batožinovom priestore

Chrómová lišta v prednom a zadnom nárazníku

Disky z ľahkých zliatin 6Jx15 "Lyon", pneu 195/65 R15

Akciová výbava Edition Comfortline v hodnote 1.410 € v cene vozidla:
Automatická 2-zónová klimatizácia "Air Care Climatronic"
Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a akustickým upozornením
Rádio "Composition Media" s CD prehrávačom, 8" farebný dotykový displej, slot na SD-kartu a zásuvka pre iPod/iPhone a USB, AUX-IN
Bluetooth hands-free mobilné pripojenie, 8 reproduktorov vpredu a vzadu
"Lights and Vision" Paket - automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo, dažďový senzor, "Coming a Leaving home" funkcia
Cena modelu s 20% DPH

22 500,00 €

Doplnková výbava

Obj. kód
G2G2
PB4
WD1

Cena v Eur

červená tornado
ergoActive sedadlo vodiča - 14-smerovo manuálne nastaviteľné sedadlo vodiča s elektricky nastaviteľnou bedernou
opierkou a s masážnou funkciou - športové sedadlá vpredu, poťah látka/microfleece "ArtVelours" - vyhrievané predné
sedadlá - zásuvka pod sedadlom spolujazdca

190,00 €

Alarm "Plus "s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou sirénou a senzorom proti odtiahnutiu

380,00 €

640,00 €

Cenníková cena vozidla:

23 710,00 €

Cenové zvýhodnenie (ušetríte):

-2 000,00 €

Celková cena vozidla s DPH:

21 710,00 €

Celková cena vozdla bez DPH:

18 091,67 €
Celkovo ušetríte 2.910 € s DPH
(Vývava Edition Comfortline 1.410 € + Innovation bonus 1.500 €)
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